
 

 

Vedligeholdelse efter daglig brug. 

 

Brug ikke rulleskiene til tricks og hop. 

Kør altid med hjelm. 

 

Såfremt udstyret ødelægges under brug og ødelæggelsen skyldes misbrug eller misligholdelse af det lånte udstyr vil låner blive 

pålagt at betale for reparationen eller erstatte udstyret. 

Danmarks Skiforbund forestår eftersyn og vedligeholdelse af udstyret. Nedenstående er en lille vejledning i forbindelse med lån 

af udstyret. 

Før brug: 

Tjek at hjulene løber frit rundt. 

- Hvis hjulene kører lidt trægt, kan det være pga. af vand, skidt eller rust i lejerne. Dette køres væk efter en kort tur, og 

ingen anden vedligeholdelse nødvendig. 

- Tjek at hjulene ikke sidder løst  

o Hvis hjul sidder løst spændes de let med 

� Forhjul 10” nøgle 

� Baghjul 13” nøgle 

 

Efter brug:  

- Skyld rulleskien i koldt vand (brug ikke sæbe), undgå at vaske hjulene. 

- Tør rulleskien af med en klud eller papir inden de lægges i kassen. 

- Rengør støvlerne med en blød børste. 

o Støvlerne lægges parvis tilbage i posen.  

- Stavene sættes samme parvis i samme længde. 

- Pas på proppen i toppen af staven ikke falder af. 

 

 

Anden vedligeholdelse: 

Skift rulleskispidser: 

- Fremgangsmåde:  

- Kog vandet og sæt spidsen i det kogende vand og vent ca. 1 minut, herefter kan rulleskispidsen fjernes. Kom herefter 

lidt varmelim på enden af staven, og sæt spidsen på og pres den helt i bund, sørg for at den vender den rigtige vej, dvs. 

spidsen skal pege fremad. Kom den i det varme vand igen og vent 30 sekunder, tag staven op og pres rulleskispidsen 

helt i bund. 

Skærme: 

- Hvis skærmen er gået løs spændes den med en bit S2T-30 (vedlagt i værktøjskassen) 

Hjul: 

- Såfremt hjulene skal have olie, skal der bruges Teflon – anden olie skader hjulene. 

- Alle rulleski og hjul er efterset af rulleskisport inden levering 

 

 

 


